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باسل طلوزي

آخر ما كان يتوقعه أن تكون تلك البذلة 
ــلـــود الــحــمــيــر ســبــًبــا  املـــصـــنـــوعـــة مــــن جـ
لــنــجــاتــه مـــن املـــــوت، لــكــن هــــذا مـــا حــدث 

للمعارض فرج.
صــحــيــح أن فــــرج لـــم يــكــن مـــن أصــحــاب 
ــرار الــــذي أصــــدره  ــقـ الــــبــــذالت، غــيــر أن الـ
الشعب  أفـــراد  الزعيم، وفــرض فيه على 
مــراجــعــة مـــراكـــز »فــحــص الــــــوالء« الــتــي 
لقياس درجــة والئهم  بافتتاحها  أوعــز 
اختراعه  على  أنفق  بوساطة جهاز  لــه، 
املراجعني  على  فــرض  الــدولــة،  ميزانية 
»الجهاز«، لكن  ارتداء البذالت احترامًا لـ
فرج آثر أن ينفق هذه املالليم على شراء 
ــه يـــعـــرف نــتــيــجــة  ــ ــه، ألنـ ــالـ ــفـ فــــروجــــة ألطـ
لن يخرج  أنــه  ا، ويعرف 

ً
الفحص مسبق

من الفحص إال إلى منصة الشنق، وفق 
الـــقـــرار الـــذي اتــخــذه الــزعــيــم بـــإعـــدام كل 
من يومض ضوء مصباح الجهاز لدى 

فحصه باللون األحمر. 
ــارة بــائــع  ــبـ ــم، لـــم تــســتــوقــف فــــرج عـ ــهـ املـ
املعنّية،  البذلة  إلى  البذالت وهو يشير 
بعد أن عــرف مبلغ »ثـــروة« فــرج، ســواء 
ــلــــد الــــدبــــبــــة أو جـــلـــود  ــنـــعـــت مـــــن جــ صـ
الحمير، بل كان ما يهّمه الحصول على 

بذلة فقط.
ببذلته  الطويل  بالطابور  فــرج  التحق 
الزعيم يجلس  بينما كان  »الحميرية«، 
فـــــي غــــرفــــة مــــراقــــبــــة رئـــيـــســـيـــة مــلــحــقــة 
بقصره، مستمتعا باختراعه وبحشود 
الــراســبــني الــذيــن يـــقـــادون إلـــى منصات 
اإلعــــدام. وعــنــدمــا ملــح فــرج فــي الطابور 
يــنــتــظــره  كــــــان  ألنــــــه  غـــبـــطـــتـــه؛  ازدادت 

الخالص من هذا املشاغب تحديًدا.
فوجئوا  كلها  وأجهزته  الزعيم  أن  غير 
بفرج خارًجا بعد اجتيازه اختبار الوالء 

بنجاح وهو يمسح الغبار عن بذلته.

تــركــزت األنــظــار مــؤخــرًا على الــلــقــاء األول بــني جــو بايدن 
وفـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــني فـــي جــنــيــف، وتـــضـــاربـــت الــتــحــلــيــالت 
والتنبؤات حول كيفية سير العالقة املضطربة بني روسيا 
ــــ بــايــدن مــا بعد فوضى دونــالــد ترامب.  ــــ القيصر بــوتــني، وأميركا 
ولــلــرســامــني الــســاخــريــن خــاصــة وجــهــات نــظــر عـــدة فــي لــقــاء أقــوى 
رجــلــني فــي الــعــالــم. إلــيــكــم بــاقــة منتقاة لــرســامــني عــاملــيــني تــنــاولــوا 

موضوع لقاء بايدن ببوتني من زوايا مختلفة.
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